
FAU-møte 08.11.17 
Tilstede: 

1. klasse: Ingen 

2. klasse: Eva Lilletveit 

3. klasse: Irene Tveit 

4. Klasse: Renate Bekke 

5. klasse: Geir Låtveit 

6. Klasse: Gro Anette Katerås 

7. klasse: Ingen 

8. Klasse: Anne Thortveit 

9. Klasse: Anne Dovland 

10. Klasse: Åse Beate Buås Vetrhus 

+ Rektor Ole Kristen Hægeland (store deler av møte). 

 

Da det ikke har vært stor aktivitet i FAU de to siste årene har rektor blitt oppfordret av noen av FAU 

representantene til å kalle inn til første FAU møte. Han er også oppfordret til å gi litt generell 

informasjon om FAU sine oppgaver og rolle. 

 

Saker som skal til samarbeidsutvalget og andre saker som diskuteres: 

 Rektor orienterer kort om FAU sine oppgaver, rolle og betydning. 

 Foreldrerepresentantene skriver under på taushetserklæring 

 Leder, nestleder og sekretær velges 

o Leder: Irene Tveit 

o Nestleder: Åse Beate Buås Vetrhus (blir leder for skoleåret 2018/2019) 

o Sekretær: Anne Dovland 

 Leksehjelp. Utfordring for skolen å organisere denne på best mulig måte for elevene. Praktisk 

for elever/foreldre at det er etter kort skoledag på tirsdager pga. at elevene da har mulighet 

til å ta buss hjem. Skolen prøver ut et par forskjellige strategier for å prøve ut best mulig 

organisering av leksehjelpen. 

o Utfordring med at det blir en noe lang lekseøkt for flere av elevene 

o En del uro blant elevene 

o Noen blir ferdig før tiden 

o Uro fører til dårlig arbeidsro for de som ikke er ferdig 

o Noen elever har etter avtale med foreldrene fått lov til å gå når de er ferdige 

o Spørsmål om hvordan dette bør organiseres best mulig 

o FAU gir skolen lov til å gi advarsler til de som lager for mye uro 

o Foreldrene skal orienteres om advarsler 

o Alle skal kunne få to advarsler 

o Tredje gang kan føre til utestengelse av leksehjelp for en periode. 

 Ordensreglement. Ordensreglementet skal opp til vurdering hvert år. De ligger på skolens 

nettside. Reglementet sier noe om bruk av mobil på skolen for hvert enkelt klassetrinn. 

Skolen ønsker her å få inn bruk av smartklokker. OK for FAU. 



 FAU kommer også med innspill ang. mobilfri skole. Vi ønsker tilbakemelding fra skolen fra de 

to dagene som skolen hadde mobilfri skole i vår. FAU er bekymret for at mange elever bruker 

mobil/data mye samt mobbing via mobil/data. 

Mobilfri skole vil bli tatt opp i Samarbeidsutvalget via FAU. Vi ønsker innspill fra elevrådet. 

 Kostpenger SFO. Pr. i dag 15,- kr. pr. måltid. FAU ønsker sunt kosthold. Ingen innvendinger på 

pris så lenge budsjettet går i balanse. 

 Konfirmasjonsundervisning. Konfirmasjonsundervisninger foregår pr. i dag delvis på skolen i 

skoletiden. Skolen ønsker i hovedsak ikke dette. Dette tar av undervisningstiden til 

obligatoriske fag. Skolen har ikke lov til å drive forkynnelse. FAU er enig. 

Konfirmasjonsundervisningen ønskes ut av skolen fra nyttår. 

 Mobbing. Spørsmål til rektor fra foreldrene om skolen driver med noe spesielt opplegg rundt 

mobbing pr. i dag. Alle som jobber på skolen har vært gjennom et program som omhandler 

blant annet mobbing. De er ikke med i noe spesielt opplegg pr. i dag. Hver klasse har pr. i dag 

½ time pr. uke med tanke på sosial kompetanse. 

 Overgrep. Spørsmål til rektor fra foreldre som lurer på hvordan fokuset er på dette området. 

Ansatte er jevnlig på kurs. Det jobbes med å få til et felles foreldremøte til våren. Det er et 

ønske fra FAU at skolen jobber med dette jevnt gjennom hele året. 

 FAU ønsker tilbake «Kjærlighet og grenser» eller et liknende tilbud. 

 Integrering. Innspill om at både skolen og foreldrene her har en jobb å gjøre. Våre nye 

landsmenn må integreres bedre. Foreldre må inkludere dem bedre og skolen må også gi dem 

klare retningslinjer for hva som er forventet. F. eks å møte opp på foreldremøter og 

klassefester o.l. 

 Forslag til tema for foreldremøter: nettvett 

 Klassekontaktene har ansvar for å arrangere to aktiviteter pr. år i sin klasse 

 Rektor skal i utgangspunktet ikke være tilstede på FAU. Rektor eller annen fra ledelsen 

kommer hvis FAU kaller han inn. Det er et ønske om at han er tilstede på hele/deler av 

møtene spesielt nå i begynnelse til FAU kommer i gang. 

Neste FAU 22.11.17. Dette blir uten rektor da det er informasjon etter samarbeidsutvalget.  

 

Referent: Anne Dovland 

 


